
 

 

CHECKLIST GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2019 

 

Voor het opstellen van de jaarlijkse aangiften zijn veel gegevens nodig. Ondanks dat wij, 

indien u ons hiervoor machtigt, de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van de belastingdienst 

inlezen, is het goed om deze gegevens te toetsen. 

Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij 

onderstaande checklist opgesteld. Het liefst ontvangen wij de stukken digitaal. Wij verzorgen 

de aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. 

Neem gerust contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. 

Belastingen 

Werk en overige inkomsten 

 (voorlopige) Aanslagen inkomstenbelasting  

 (voorlopige) Aanslagen zorgverzekeringswet 

 Tegemoetkoming buitengewone uitgaven of tegemoetkoming specifieke zorgkosten 

 Beschikking zorgtoeslag, kind gebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag 

 Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw 

aangifte over 2018 

 Jaaropgaven werkgever / uitkeringsinstanties (UWV-SVB) / pensioen- of lijfrente uitkering 

 Heeft u alimentatie ontvangen (niet voor kinderen); bedrag en naam en adres van betaler 

 Is uw pensioen en/of stamrecht afgekocht in 2019? Graag aangeven tot welk bedrag en 

een kopie van de opgave meesturen. 

 Verklaring geen privé gebruik auto indien u minder dan 500 privékilometers rijdt met de 

auto van de zaak 

 Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan ontvangen 

wij graag: 

-  Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever 

-  De reisperiode 

- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving over 2019 

 

Eigen woning 

 WOZ opgave 2019 alle onroerende goederen van gemeente (waarde per 1 januari 2018 = 

waardepeildatum) 

 Opgave van betaalde rente van hypotheken/leningen over onroerende zaken 

 Opgave van schulden over onroerende zaken per 1 januari en 31 december 

 Betaalde erfpachtcanon 

 Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of 

aflossing eigenwoningschuld 
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 Wanneer u in 2019 tijdelijk twee eigen woningen heeft gehad dan graag aangeven: 

o Of de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend is bestemd om binnen drie jaar als eigen 

woning te dienen? 

Zoja, ook van deze woning betaalde rente etc. opgeven zoals hiervoor gevraagd 

o Is in 2019 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? 

Zoja, ook van deze woning betaalde rente etc. opgeven zoals hiervoor gevraagd, 

alsmede datum van verlaten woning 

o Is de voormalig eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van de verkoop? 

Zoja, dan graag verhuurperiode opgeven 

 Als u in 2019 een nieuwe eigen woning heeft gekocht: 

o Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning 

o Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de 

makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur 

o De datum waarop u bij de gemeente op het nieuwe adres staat ingeschreven. 

 Als u in 2019 uw eigen woning heeft verkocht:  
o Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning 

o Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en 

advertentiekosten 

o De datum waarop u bij de gemeente bent uitgeschreven op uw oude adres 

o Is er sprake van een restschuld, dan graag opgaaf restschuld en betaalde rente over 

restschuld 

 Als u in 2019 voor het eerst een eigen woning heeft gekocht of een bestaande hypotheek 

verhoogd of gewijzigd? Dan graag een kopie van de leningovereenkomst. 

 Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek en/of Heeft u voor de 

aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening? Dan graag een 

kopie van de polis/overeenkomst, tenzij u deze al eerder heeft verstrekt aan ons. 

 

Andere onroerende zaken 

 Van tweede woningen (in binnen- en buitenland) het adres, de WOZ opgave 2019 

onroerende goederen van gemeente (waarde per 1 januari 2018 = waarde peildatum) en 

de eventuele kale huurprijs per maand 

 Van overige onroerende zaken ontvangen wij graag het adres en de waarde(n) bij vrije 

verkoop per 1 januari 2019 

 

Monumentenpand 

 Het (de) adres(sen) 

 Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al 

eerder aan ons heeft verstrekt 

 De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2018 (waarde 

peildatum) indien het een woning betreft. 

 Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 

2018, indien het geen woning betreft. 

 Een overzicht van de in 2019 betaalde onderhoudskosten. 

 Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen 

meesturen) 
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Ter beschikking gesteld vermogen verbonden persoon of Besloten Vennootschap (BV) 

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een 

verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat 

uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, 

loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere 

situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer 

vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de 

terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te 

delen of u (financiële) banden onderhoudt met ‘verbonden ondernemingen of 

vennootschappen’. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer: 

 De N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of 

BV 

 Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: “onderneming partner” of 

“BV van vader”) 

 De waarde(n) per 1 januari 2019 en 31 december 2019 van het terbeschikkinggestelde 

vermogen 

 De meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende 

zaak  

 De opbrengsten en de kosten 

 

Inkomsten uit aanmerkelijk belang 

 Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of 

NV? 

 Zo ja, heeft u in 2019 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht? 

 Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting 

 

Overige bezittingen en schulden 

 Opgave alle bankrekeningen (ook van de eventuele kinderen, tot en met het jaar waarin 

kind 18 wordt) per 1 januari en 31 december 

 Opgave alle beleggingen (ook van de eventuele kinderen) per 1 januari en 31 december 

 Opgave van betaalde dividendbelasting in 2019 

 Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van 

toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde 

waarde 

 Opgave alle vorderingen en/of schulden (niet eigen woning) per 1 januari en 31 december 

 Geef groene beleggingen apart aan, hiervoor kan een extra vrijstelling gelden 
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Aftrekposten 

 Ziektekosten  

Als u in 2019 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed 

door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten.  

Let op: er geldt een vrij hoge drempel voor deze aftrek. Denkt u in aanmerking hiervoor te 

komen neem dan eerst contact met ons op. 

Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts 

voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en 

vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als 

ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, 

bijdragen of eigen risico’s Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de 

Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond 

van AWBZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, 

rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, 

krukken, looprekken, rollators. 

 Scholingskosten 

Heeft u in 2019 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw 

partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een 

opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Stuur een specificatie van de 

betaalde bedragen mee. 

 Alimentatie 

Heeft u in 2019 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat 

niet om alimentatie voor de kinderen) Geef dan het in 2019 betaalde bedrag op en de 

naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner 

 Lijfrentepremies (ook banksparen) 

De in 2019 betaalde premies en een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder 

verstrekt en de pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2016 

 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

De in 2019 betaalde premies en een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder 

verstrekt 

 Giften 

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling 

(ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een 

kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden 

aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten 

bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek 

persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke 

gift) 
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Overige informatie 

 

 Bent u in 2019 getrouwd / geregistreerd partners geworden? Zoja, vanaf welke datum? 

 Bent u in 2019 duurzaam gescheiden gaan leven / uit elkaar gegaan? Zoja, vanaf welke 

datum? 

 Bent u in 2019 gaan samenwonen? Zoja, vanaf welke datum? 

 Heeft u thuiswonende kinderen? Zoja, geef op de voorletters, geboortedata en 

burgerservicenummers (BSN) van de kinderen en of kinderbijslag of studiefinanciering 

wordt ontvangen, tenzij al eerder verstrekt. 

 Heeft u een (notarieel) samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden? Dan ontvangen 

wij graag een kopie, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt. 

 Heeft u testament? Dan ontvangen wij graag een kopie, tenzij u deze al eerder aan ons 

heeft verstrekt. 

 

Eigen onderneming 

Indien u zelf de administratie verzorgt in een boekhoudpakket: 

 Grootboekkaarten, kolommenbalans en een auditfile, of toegang tot uw boekhoudpakket 

 Facturen van investeringen (bedrag exclusief BTW minimaal € 450) 

 Afschrijvingsstaat  

 Aangiften omzetbelasting  

 Overzicht debiteuren en crediteuren einde boekjaar 

 Kilometerregistratie auto (indien van toepassing) 

 De bankafschriften en facturen en, indien van toepassing, het kasboek 

 

Indien u zelf de boekhouding – aangifte omzetbelasting verzorgt middels Excel: 

 Kopie Excel bestand  

 Aangiften omzetbelasting  

 Facturen van investeringen (bedrag exclusief BTW minimaal € 450) 

 Overzicht debiteuren en crediteuren einde boekjaar 

 Kilometerregistratie auto (indien van toepassing) 

 De bankafschriften en facturen en, indien van toepassing, het kasboek 

 

Indien u zelf uitsluitend de aangifte omzetbelasting verzorgt: 

 Aangiften omzetbelasting  

 Facturen van investeringen 

 Overzicht debiteuren en crediteuren einde boekjaar 

 Kilometerregistratie auto (indien van toepassing) 

 De bankafschriften en facturen en, indien van toepassing, het kasboek 

 Exportbestand (MT940) 2019 van de mutaties van uw zakelijke bankrekening(en). Een 

handleiding kunt u bij ons opvragen. 

 

Deze checklist bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de 

onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte 

wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel 

dan een onjuiste aangifte! 


